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CHRYSOPRAAS
In deze cursus komen vrij veel merkwaardige stenen voorbij, merkwaardig van
uiterlijk of juist merkwaardig van innerlijk, één van die uiterst merkwaardige stenen is
wel de chrysopraas.
Deze appelgroene steen met zijn vitaliserende frisse uiterlijk heeft een eigenschap
welke, buiten in enigszins andere zin de diamant, geen enkele steen bezit ;
hij is zo trouw als een hond aan zijn bezitter.
De therapeut wordt aangeraden zich met iedere steen "eigen" te maken, m.a.w. in
meditatie en door zuiver gevoel al zijn/haar heelstenen te leren kennen, je staat
steeds weer verbaast over wat ze je allemaal te vertellen hebben.
Maar ben je eenmaal één geworden met een chrysopraas, dan zal deze steen
uitsluitend jouw en niemand anders willen helpen om therapeutisch werkzaam te
zijn.
Zelfs indien je de werkstenen zou verkopen of komen te overlijden dan nog kan de
nieuwe eigenaar zich onmogelijk één maken met de chrysopraas.
De steen valt niet door reiniging of wat voor handeling dan ook te bewegen voor zijn
nieuwe eigenaar aan de slag te gaan.
Daarom werd deze steen bijvoorbeeld ook altijd als grafgift meegegeven aan de
Japanse chrysopraas-snijders (beeldhouwers) tijdens de Japanse ijzertijd.
Verwaarloos nooit je chrysopraas-stenen indien je deze in je therapeutische praktijk
wenst in te zetten, geef ze de warmte, de eerbied en het respect wat deze unieke
stenen verdienen.
De naam chrysopraas is afgeleid van de Griekse woorden "chrysos" (goud) en
"prasios" (groen) waardoor de vertaling van de steen "goudgroen" mag zijn.
De naam voert terug tot in de Griekse Oudheid en is gebruikt voor meerdere
groenige tot groene stenen.
Hetwelk blijkt wanneer de antieke Romein Plinius (24 n. Chr. tot 79 n. Chr.)
verschillende soorten "berylli" beschrijft, hij maakt daarbij melding van een
geelachtig groene variëteit welke hij "chrysoprasus" noemt.

Plinius schrijft : "Tot de gewone groene sierstenen behoort de "prasius", van deze is
één soort met bloedrode stippen bezet, een andere soort heeft witte strepen welke
laatste soms die "chrysopasos" genoemd wordt, welke in kleur met de "topazia in
aurum" (=topaas met gouden glans ofwel goudtopaas) overeenkomt."
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De stenen welke hier door Plinius genoemd worden zijn overduidelijk beryl soorten
maar een eerdere Griekse schrijver (Theophrastus - 320 v. Chr. tot 287 v. Chr.
leerling van Plato en Aristoteles) gebruikt voor een bepaalde genezende steen de
naam "omphax" = "onrijpe wijndruiven".
Afgaande op de kleur denkt men aan chrysopraas zeker afgaande op het verband
waarin deze steen genoemd wordt.
Dat Theophrastus hierbij de door Plinius bedoelde chrysoprasos bedoelde is
uitgesloten want men leerde deze berylsoorten pas omstreeks het begin van onze
jaartelling kennen toen deze uit Babylonië naar Italië kwamen, nee de Griekse
schrijver beschreef onze chrysopraas.
De chrysopraas was ook reeds gekend in het Oude Egypte en Oude Esoterische
overleveringen geven aan, dat de kennis over deze steen met zijn trouwe ziel en het
gebruik van deze steen direct overgeleverd was uit Atlantis.
Zo men zou kunnen spreken van een "steen-ziel" dan heeft de chrysopraas een
bijzonder karma, hij werkt namelijk zéér subtiel op de mens in; langzaam maar
gestaag brengt hij zowel het fysieke als het spirituele zijn van de mens op een hoger
plan.
Zéér langzaam en behoedzaam, zoals een heel klein beetje vergif telkens
ingenomen uiteindelijk immuun maakt voor dit vergif.
Op het emotionele vlak voert hij de eerste veranderingen door, hij verzacht de mens.
Een persoon welke over het algemeen heftig reageert op aan- of opmerkingen uit
zijn omgeving vindt ongekende baat bij een legging van één chrysopraas op het
derde chakra-punt gecombineerd met een tweede chrysopraas op het zesde chakrapunt.
Een hoge rustgevende energie zal hem direct doorstromen en zich vasthechten aan
zijn emotionele gevoelsleven waardoor de heftige en vaak onredelijke reacties op
binnenkomende emoties geheel zullen verdwijnen.

Cliënten welke duidelijk lijden onder hysterie-aanvallen of licht schizofreneneigingen vertonen, kunnen middels de volgende legging geholpen worden ;

-

één chrysopraas op het derde chakra-punt (1),
één chrysopraas op het zesde chakra-punt (2),
in iedere hand één bergkristal (3),
boven het zevende chakra-punt één rookkwarts (4),
onder de voeten de rookkwarts/rozekwarts legging (5),
op het vierde chakra punt één rozekwarts (6),
en
- onder het eerste chakra-punt één mosagaat (7).
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1 = chrysopraas
2 = chrysopraas
3 = bergkristal
4 = rookkwarts
5 = rookkwarts/rozekwarts
6 = rozekwarts
7 = mosagaat

Deze legging dient ongeveer 30 minuten aangehouden te worden waarna de cliënt
een glas mineraalwater te drinken krijgt waarin drie druppels chrysopraas-elixer zijn
opgelost.
Waarschijnlijk zal men deze behandeling (afhankelijk van de ernst) zeker één maal
per drie weken dienen te herhalen waarbij de herhaling dient te liggen op een dag
tussen volle- en nieuwe maan.

Ook het elixer zal men gedurende langere tijd in dienen te nemen maar niet meer
dan drie druppels per dag opgelost in een glas mineraalwater welk glas men over de
dag met kleine slokjes leegdrinkt.
De praktijk heeft uitgewezen dat dit één van de fantastisch succesvolle
behandelingen is, welke in de edelsteen-therapie toegepast kan worden.
Mensen met levensangst doen er goed aan een chrysopraas op het vierde chakrapunt te dragen maar dan wel in goud gezet want ondanks het feit dat deze steen een
duidelijke maan energie vertoont roept zijn hoge ziele-trilling om het zuiverste goud.
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Hoge bloeddruk kan afnemen indien men de volgende legging toepast ;
- één agaat schijfje op iedere hoek van de behandeltafel (1),
- één chrysopraas op het tweede chakra-punt (2),
- één chrysopraas op het vierde chakra-punt (3),
- één bergkristal in de linker hand (4),
- één rookkwarts in de rechter hand (5),
en
- onder de voeten de rookkwarts/rozekwarts legging (6).

1 = agaatschijfje
2= chrysopraas
3 = chrysopraas
4 = bergkristal
5 = rookkwarts
6 = rookkwarts/rozekwarts

Deze legging gedurende circa 30 minuten.
Daarna mag men het derde chakra-punt zacht inwrijven met chrysopraas-olie.
De cliënt krijgt chrysopraas elixer om in te nemen; voor iedere maaltijd 2 druppels op
een glas mineraalwater.
Deze legging zal met enige regelmaat (1 x per maand) uitgevoerd dienen te worden,
over een wat langere periode in tijd om te voorkomen dat de bloeddruk weer
instabiel zal worden.
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Ook deze legging en vervolg leggingen zijn het beste uitvoerbaar tussen volle- en
nieuwe maan.
Chrysopraas wordt o.a. gevonden in Brazilië, Australië, de U.S.A., India, Zuid-Afrika
en in de Oeral.
Astrologisch is de chrysopraas de steen voor de tweeling.
Toon
Chakra
Energetische basis lading
Element
Kleurtrilling

: D.
: 3.
: opbouw.
: aarde.
: groen,
blauw,
violet,
&
wit.

Affirmatie :
"Stap voor stap kom ik bij het doel in mijn leven."
In meditatie is de chrysopraas eveneens een bijzondere steen, sommige mensen
mediteren jaren achtereen op de chrysopraas en verwachten iets te zullen beleven
terwijl er volgens hen niets gebeurt.
Terwijl juist de beleving van niets het ultieme bestaan vertegenwoordigt.
De chrysopraas toont de mediterende dat alles in het niets aanwezig is en een
spirituele kracht uitsluitend vanuit dit uitgangspunt kan groeien.
De chrysopraas leert ons dat echte spiritualiteit, echte geestelijke ontwikkeling een
zaak van innerlijke beleving is en geen naar buitengericht gedrag met vaak maar
halve waarheden.
De therapeut, welke zelf zijn middelen samenstelt dient er rekening mee te houden
dat de chrysopraas zeer gevoelig is voor sterke temperatuur-overgangen.
Ook mag deze steen nimmer in contact komen met laser-licht, black light,
hoogtezon, zilverlamp of zonnebank.
Door zijn teer en ontvankelijk zijn, is deze steen zeer kwetsbaar voor energetische
trillingen welke niet direct van natuurlijke bron zijn.
Misschien verbaast het, dat in het bovenstaande rijtje de zonnebank voorkomt maar
er zijn therapeuten welke leggingen toepassen, terwijl de cliënt geniet van de
"weldadige"(?) invloed van de zonnebank.
Niet echt een aanrader, maar ja een ieder werkt op de voor hem/haar prettigste
wijze.

